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  چكيده 
رشد و توسعه شهرنشینی همراه با پیامدهایی که از تحوالت زندگی شهری حاصل می شود، این ضرورت را ایجاب مـی کنـد تـا در    

این امر در ایران که شهرنشینی را نه در رونـدی  . ده شونگاهی جامع به بررسی و ارزیابی فرایندهای فرهنگی شهرنشینی، پرداخت چهارچوب
منـابع، خـدمات و تسـهیالت در     »توزیـع متعـادلِ  «پذیرا شده است،  و از و به یکباره مستمر و فزاینده در زمان، بلکه در حرکتی تصاعدی 

سد تا فراینـد ارزیـابی رفتارهـای    می ر به نظربر این اساس ضروری . سطوح ملی و منطقه ای برخوردار نیست، بیشتر دچار چالش می شود
  . شهروندان مورد بررسی قرار گیرد

ی مورد ارزیـابی و طراحـی قـرار    رفتاری شهروند جا که فضا و منظر شهری باید در انطباق با نیازها و الگوهایِ از آن ،از سویی دیگر
انتظار ایجاد فضاهای شـهری منعطـف و در عـین     ،نحوه و چگونگی رفتارهای شهروندی د، می توان دریافت که نمی توان بدون بررسیگیر

و در » روش تحقیـق فراتحلیـل  «همین رویکرد، ضرورت این تحقیـق را تشـکیل مـی دهـد کـه از      . گو برای شهروندان را داشت حال پاسخ
ـ  » مطالعات کتابخانه ای« از طریق: »ابزار گردآوری داده«با استفاده از  »تحلیلی –توصیفی «رویکرد   »مسـتندات و مـدارک  «ه و با ارجـاع ب

کمی و کیفی موجود در ارزیابی رفتارهـای شـهروندان در روش    های در این راستا در این مقاله تالش شده است شیوه. موجود بهره می برد
 لـذا  وری شود تا مورد استفاده معماران و شهرسازان و پژوهشگران شهری در ارزیابی فضـاهای شـهری قـرار گیـرد    آ تحقیق فراتحلیل جمع

نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده پژوهشگران مطالعات فرهنگی، شهرسازان و معماران قرار گیرد تـا بـر اسـاس شـرایط و اقتضـای      
   .، در فرایندهای ارزیابی مطالعات رفتاری شهروندان، مورد کاربست یابدطرحمکانی 

  .العات فرهنگی، روش فراتحلیلشهرنشینی، شهرگرایی، شهروندی، علوم رفتاری، مط :واژه های کلیدی
                                                 

  .عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی -1
  .کارشناس ارشد معماری دانشگاه علم و صنعت ایران و مدرس دانشگاه -2
  .می واحد علوم و تحقیقاتزاد اسالآکارشناس ارشد شهرسازی دانشگاه  -3
 ).مسئول مکاتبات( *معماری دانشگاه تربیت مدرسهنر و دانشجوی دکتری معماری دانشکده  -4
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  مقدمه

  طرح مساله بیان، ضرورت و -1
همـراه بـا پیامـدهایی کـه از      1»توسعه شهرنشـینی «رشـد و  

تحوالت زندگی شهری حاصل می شود، این ضـرورت را ایجـاب   
نگـاهی جـامع بـه بررسـی و ارزیـابی       چهـارچوب می کند تا در 

امر در ایران  این. ه شودفرایندهای فرهنگی شهرنشینی، پرداخت
که شهرنشینی را نه در روندی مستمر و فزاینده در زمان، بلکـه  
در حرکتی تصاعدی پذیرا شده است،  و از توزیع متعادل منابع، 
خــدمات و تســهیالت در ســطوح ملــی و منطقــه ای برخــوردار 

از سـویی دیگـر شـهر را    .  ، بیشتر دچار چالش می شود2نیست
شهر محصول فرهنـگ را دارای  تولیدکننده فرهنگ می دانند و 

 چنـان ، )1( رهنگی باشداین توانمندی می دانند که یک قالب ف
شهرنشینی را مرحله گـذار از  ) ,1887Toennies ( تونیس هک

می داند که مبتنی بر عقله هـای  ) Gemeinschaft(اجتماع  
ــه   خــونی و دارای روا ــه جامع ــا ب ــرم اســت، ت ــط انســانی گ و ب

)Gesellschaft ( رارداد و ـن یافتـه و مبتنـی بـر قـ    که سـازما
باید به این امر نیز اشـاره   .انی سرد است، تبدیل شودط انسـرواب

، بلکه در )2(ایستا ندارد  داشت که شهر دیگر حالت استاتیک و
ری را ــ، متغیرهای درونی و متاثرهای بیرونی فراگیعین پویایی

ـ   چهارچوبود می پروراند و در ــدر خ ه همین نکته است کـه ب
ــه و خــاطره زنــدگی در "Walter Benjamin"زعــم  ، تجرب

ذکـر ایـن   . )3( کالنشهر دچار دگرگونی و دگردیسی مـی شـود  

                                                 
با نگاهی به جمعیت شهری ایـران مـی تـوان دریافـت کـه نـرخ        -1

جمعیت شهری  درصدچنانچه  ،شهرنشینی در حال افزایش است
 1335در سـال   ، %25در حـدود   1260به کل جمعیت در سال 

 1355، در سال % 37در حدود  1345، در سال % 31در حدود 
صـد بـوده   در 3/54در حدود  1365و در سال  % 9/46در حدود 

 % 63هم اکنون میزان جمعیت شهری در حـدود بـیش از    .است
 شـیعه، اسـماعیل  : بـرای اطالعـات بیشـتر نگـا    (ورد می شود آبر
شـارات  مقدمه ای بـر مبـانی برنامـه ریـزی شـهری، انت     ) 1380(

  .)دانشگاه علم و صنعت
عدم توجه به آمایش سـرزمین و طرحهـای فرادسـت در توزیـع      -2

متعادل امکانات و تسهیالت که بـه انباشـت و تمرکـز سـرمایه و     
خدمات در برخی مناطق کشور منجر می شود را بایـد از عوامـل   

) 1381( جنجگـو : نگـا ( .زاینده مهاجرت به شهرها دانستفسیر 
  ).188صص  ،ازیخالصه مباحث شهرس

نکته بدیهی است که بدون فرهنـگ سـازی در زنـدگی شـهری     
ــود در   ــار بهب ــوان انتظ ــی ت ــدگی«نم ــت زن ــزایش » کیفی و اف

توجـه   چهارچوبرا داشت و تنها در   »رضایتمندی شهروندی«
ی شـهرگرایی   شـاخص هـا  زنـدگی شـهری و بهبـود    به فرهنگ 

است که امکان بهسازی زندگی جمعی در عرصـه شـهر، ممکـن    
این امر با نگاهی بـه سـاختار فرهنـگ شـهری امـروز      . می شود

 هچنـان کـ  ، بیشتر نمایان می شود کالن شهرهاایران، خاصه در 
سهم فراگیری از مشکالت و پسامدهای زندگی شـهری از عـدم   

نکته قابل تامـل  . می آید ودـبه وج »شهرنشینی فرهنگ«وجود 
 »شـهر نشـینی  «و  »شهر گرایـی «در این امر را می توان تفاوت 

ی باالی شهرنشینی کـه یـک فراینـد    شاخص ها، چراکه دانست
شیوه زنـدگی   -است، نشانگر اعتالی شهرگرایی  »رشد شهری«

 دلیل این امر را در این نکته می دانند کـه .  ،  نمی شود)شهری
مان شهرنشــینی فراینــدی اســت کــه در آن تغییراتــی در ســاز 

و  »تمرکـز «افـزایش  ، به دلیـل  انسانی گاه هایاجتماعی سکونت
دی است که می آید که در واقع فراین به وجود »تراکم جمعیت«

، تجدد طلبی و تمرکز جمعیت صـورت  در آن تغییرات اجتماعی
  . )4(می گیرد 

که مـی تـوان    در واقع این فرهنگ شهر نشینی است
، یعنی یک کشور ممکن اسـت سـهم   3آن را شهر گرایی دانست

مرتبه پایین شهرگرایی  باالیی از شهرنشینی داشته باشد ولی در
مردم روستایی می توانند در شهر سـکونت   چنان که، قرار گیرد

و فرهنگ روستایی و بـومی خـود پایبنـد     سنت هاکنند ولی به 
و مولفه های سیاسی  ویژگی ها شهر گرایی تمامی. مانده باشند

اقتصادی و اجتماعی شیوه زندگی شهری را داراسـت، در حـالی   
که بر خالف شهر نشینی یک فرایند رشد شهری نیسـت، بلکـه   

  . می رود به شمارمرحله نهایی و نتیجه شهرنشینی 
و  نگـرش هـا  ، ارزش هـا در عین حـال رابطـه میـان    

ته است که رفتارهای رفتارهای شهروندی است که یادآور این نک
                                                 

شهر گرایی را نحوه رفتار و شیوه زندگی شهری می دانند که بـا   -3
 .مفهوم فرهنـگ شهرنشـینی همبسـتگی معنـایی نزدیکـی دارد     

صـص   ،)1381( سـیف الـدینی فرانـک   : برای مطالعه بیشتر نگا(
477_478.(  
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ــه وجــودشــهروندی از فرهنــگ شهرنشــینی،  ــد  ب . )5(مــی آی

گســترش رونــد شهرنشــینی در جهــان و خاصــه در کشــورهای 
درحال توسعه نیز، می تواند بر این نکتـه صـحه گـذارد کـه در     

صورت عدم فرهنگ سازی در زندگی شهری یا بهبـود شـاخص   
هرنشـینی  های شهر گرایی ممکن است بـر نـامطلوبی اوضـاع ش   

  . افزوده شود
  

  1990-1950رشد جمعیت شهری جهان طی سالهای  -1جدول 
  1990  1980  1970  1960  1950  جمعیت شهری به میلیون نفر

  2234  1764  1371  1031  734  کل جهان
  877  798  698  571  447  کشورهای توسعه یافته

  1357  966  673  460  287  کشورهای در حال توسعه
  61  55  49  45  39  ال توسعه بر جهانسهم کشورهای در ح

Source: ADAPTED FROM WORLD RESOURCES 1988-89, WORLD RESOURCES INSTITUTE, 
WASHINGTON 

  
اسـت کـه    بـه قـدری  اهمیت رشد شهرنشینی و توسعه شـهری  

جهـانی بـه سرپرسـتی سـازمان ملـل بـا عنـوان         کنفرانس های
نـادا و در سـال   در ونکوور کا 1976در سال ) Habitat(کاشانه 
در استانبول ترکیه برگزار شد کـه پدیـده شهرنشـینی و     1996

پیامدهای آن را در قالب ارزیابی جامعـه شـناختی و معیارهـای    
شهرسازی، مورد بررسی قرار داد و در بیانیه نهایی به  مـدیریت  

مناســب در زمینــه فرهنــگ  سیاســت هــایفرهنگــی و اعمــال 
این مهم را نشان مـی دهـد   این همه .  شهرنشینی اشاره داشت

یمایش فرهنگ شهرنشینی و مولفه که می بایستی با مطالعه و پ
و عناصــر فرهنــگ شــهری، امکــان بهبــود در  شــاخص هــا، هــا

آورد و جایگاه زندگی شهری را همـراه بـا    به وجودشهرگرایی را 
در ایـن گفتـار نیـز بـا نگـاهی      . مولفه های ارزیابی آن، ارتقا داد

هرنشـینی و فرهنـگ شـهری و مولفـه هـای      جامع به مفهـوم ش 
، تـالش مـی شـود تـا بـا اسـتناد بـه سـوابق         هرگراییارزشی ش

و شناسایی و ارزیـابی ایـن    ارایهمطالعات فرهنگ شهری، امکان 
امکان بررسـی،   طریقروش های مطالعاتی فراهم شود تا از این 

ارزیابی و سنجش مولفه ها و شاخص های رفتـار شـهروندان در   
  . هم گرددایران فرا

  
  

  قروش تحقی
ــژوهش  اســت کــه در  »روش فراتحلیــل«روش تحقیــق ایــن پ

تحلیلی است که از مطالعات کتابخانـه ای در   -رویکرد توصیفی 
 .بهره گیری از منابع و اسناد موجود بهره برده اسـت  چهارچوب

بر این اساس روش تحقیق پژوهش حاضر، فراتحلیل اسـت کـه   
ه با ارزیابی تحقیقـات انجـام   توصیفی است ک روش هاییکی از 

از  .)6(ها می پردازد  شده، به ترکیب و یکپارچه سازی نتایج آن
جا که بررسی رفتارهای شهروندی مـورد رویکـرد خـاص در     آن

نمـی تـوان غیـر از مـواردی خـاص بـه        ،ایران قرار نگرفته است
تبیین و ارزیابی آن در مطالعات فرهنگ شهرنشینی و الگوهـای  

  .یران پرداخترفتاری در ا
  
  شناسی تحقیقواژگان  -2
  شهروندی -2-1

ــانگر موقعیــت انســانی و    از آن جــا کــه مفهــوم شــهروندی، بی
اجتماعی ویژه ای است که تفاوت محتوایی بـا سـایر مفـاهیم از    

آورده ، و بردارد »جامعه شناختی«و » انسان شناختی«لحاظ بار 
 را در ســازمان شــرط هــایی، پــیش ســازی و شــکل گیــری آن

طلـب   »دنیـــ م«و » سیاسـی « ایـبندی هاجتماعی و صورت 
نگاهی خاص و معطـوف بـه    بامی رسد تا  به نظرمی کند، الزم 
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، مورد ارزیـابی  ی تاثیر گذار بر این مفهومشاخص هامولفه ها و 
پدیده شهروندی را ناشی از آرایش سیاسـی ویـژه ای   . قرار گیرد

می آید و در  ه شماربمی دانند که ارتباط دهنده دولت و جامعه 
 Franco Pouji چنان کهتقابل با پدیده دولت معنا می یابد، 

  : در این باره اشاره دارد )7(
، ر شهرها به عنـوان پدیـده ای سیاسـی   ظهو«

کرد که ماهیتا بنگـاهی و  امتیازاتی را طلب می 
، یعنی به کسانی تعلق می گرفت که جمعی بود
داشتند عضویت  مبتنی برقانون ای در مجموعه

که قادر بود به عنوان یک موجودیت واحد عمل 
  ».کند

نظـر قلمـرو    بر این اساس می تـوان دریافـت کـه شـهروندی از    
، و از لحـاظ محتـوایی بـا کیفیـت     زیستی در محـدوده شـهری  

نیـز   »ارسـطو «. ارتباط دولت و جامعه، همنشینی معنـایی دارد 
ایـن  ماهیت مفهوم شهروندی را قابل جدل مـی دانـد و تکـوین    

مفوم را در این امر می داند که شـهروندان در زنـدگی مـدنی و    
واننـد در حکـم رانـدن و اطاعـت     شهری به طور چرخشی می ت

شهروندی نیـز،   »آتنی«در مفهوم . ، شریک و سهیم باشندکردن
افراد در امور دولـت توجـه مـی     به پارادایم مشارکت بی واسطه

در رونـد  کـه  فردی مقـام شـهروندی مـی یابـد      چنان که، شود
در  "weber" .)8(، فعال و مداخله گـر شـود   حکمرانی بر خود

های اجتماعی و اقتصادی زمینه ، به »شهر در گذر زمان«کتاب 
ظهور نظام شهروندی اشاره می کند و شـکل دهـی بـه مفهـوم     

هـا در  ی خاصی می داند کـه تن ویژگی هاشهروندی را منوط به 
ـ  چنـان کـه  ، شهرهای غربـی پدیـد آمـده انـد     ، در ه زعـم وبـر  ب

و عدم شـکل   »مدیریت مستقل«نبود  به دلیلشهرهای آسیایی 
، اهـالی شـهر   به وسیله با اعضای منتصب  »نظام قضایی«گیری 

در . نمی توان نشانه های بارزی از گروه هـای شـهروندی یافـت   
این میان قواعد مالکیـت و قـوانین زمـین نیـز در انتسـاب واژه      

ــاثیر دارد  ــهروندی تـ ــان ، شـ ــهچنـ  Jean-Jacques" کـ

Rousseau" )8(   ــدکی ــه داشــتن ان شــهروندی را مشــروط ب
شـهروندی  . یا وابسته نبودن به دیگران می دانـد ) زمین(دارایی 

و اختیـاراتی را در زمینـه هـای اجتمـاعی و سیاسـی       قدرت ها

فراهم می کند که در این میان می توان بـه حقـوق شـهروندی    
جامعـه،   بسـتر سـاالر و در  اشاره کرد که در دامن نظامی مـردم  

امکان تحقق می یابد و در واقع کیفیت تعامـل دولـت و جامعـه    
  . است که پدیده شهروندی را بنیان گذاری می کند 

"Guy Hermet" )9(  نیز بر این باور است که شهروندی تنها
، درها را به روی کسـانی  انسان هااز لحظه ای آغاز می شود که 

کسی است کـه  » شهروند«. می گشایند ها فرق دارند ، که با آن
نگـرش  «که در مقابل رهبرانش  دارد، حال آن »نگرش تجربی«

که به حکومت کننـدگان اعتمـاد دارد    دارد، ضمن آن »انتقادی
شهروند کسی است که اختالفاتش را با دیگـر شـهروندان    .)10(

مصـالحه ای کـه متضـمن مشـارکت     . به سازش برگزار می کند
است که مشارکت سـازی شـهروندی از سـوی     این گونهاست و 

 سـاکنان نهادهای شهری، و مشارکت پذیری شهروندی از سوی 
در هر صورت بایسـتی بـه   . )11(شهر، اهمیتی مضاعف می یابد 

این نکته اشاره کرد که شهروندی نقشی است کـه مجموعـه ای   
حـق و تکلیـف    .منسجم از حقوق و تکالیف را در بر مـی گیـرد  

هم مقام شهرنشـین را اعـتال مـی بخشـند و در      همواره در کنار
صورتی که فقط به یک وجه توجه شود، پیامدهای نامطلوب بـه  
بار می آورد و موجب شکاف روز افزون میان جامعه و دولت می 

  .)12(شود 
  شهرنشینی -2-2

شهرنشینی را می توان فرایندی دانست که در آن تغییراتـی در  
نسانی به دلیل افزایش تـراکم  سازمان اجتماعی سکونتگاه های ا

 بـه دلیـل  کـه در ایـران    )4(و تمرکز گرایی صورت مـی گیـرد   
و  اصـالت هـا  ، ارزش هـا انقطاع فرهنگی و نوگرایی به فراموشی 

هنجارهای اجتماعی کهـن ایرانـی در سـاختارهای کالنشـهری،     
در ) مدرنیسـم (جریان نوگرایی  چنان که، )13(منتهی می شود 

در ) مدرنیتـه (ارگی نـوو بدون پیش زمینه  ،شهری ایران ساختار
، و تنهــا در جریــان روســاختی بــه فرهنگــی ســاخت هــای زیــر
ــو ــی شــود  ) مدرنیزاســیون(پردازی ن ــدیل م  .)14(در شــهر تب

"Louis Wirth" )1938 (شهر نشینی به منزله سـبک  « در
تحقیقـی بـرای تحلیـل چگـونگی اشـکال      ، بـه مراتـب   »زندگی

ر و تمـایز زنـدگی شـهری و    در شـه  »کنش متقابل اجتمـاعی «
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، »انـدازه «چهارچوب سه متغیر مستقلروستایی اشاره دارد و در 

هـا را مولفـه هـا و     کـه مـی تـوان آن    »نـاهمگونی «و  »تراکم«
، بـه نقـد و   علی زندگی فرهنگی شهری تلقـی نمـود  متغیرهای 

نیـز   "George Simmel". ارزیابی فرهنگ شهری می پردازد
به نبود پیوندهای اجتماعی  »رالنشهزندگی فکری و ک«در مقاله 

اشاره مـی کنـد و زنـدگی شـهری را      کالن شهرهامستحکم در 
چنان تنوع و پیچیدگی می داند که ساختار آن بـدون   دارای آن

. دقت کافی ممکن است با درهم ریختگی و آشوب تجزیه شـود 
George Simmel       در عـین حـال بـه چهـار گونـه فرهنـگ ،

ــاوت در  ــاکنانمتف ــهری  س ــه آن ش ــردازد ک ــی پ ــه  م ــا را ب ه
و » بـــی اعتنـــایی و دلزدگـــی«، »حســـابگری«، »عقالنیـــت«
و بر این باور اسـت کـه    )10(تقسیم می کند  »خویشتن داری«

با گسترش شهرنشینی و انتقـال از جامعـه کوچـک بـه بـزرگ،      
حـالتی پـر    و زنـدگی متقابل شکلی خاص می یابـد   کنش های

امعه بزرگ یا گزلشافت ازدحام و پیچیده در وضعیت پیدایش ج
نیز شهرنشینی ) 1938( "Mumford"  .)2(به خود می گیرد 

تاریخ می  بستردر  »تمرکز قدرت و فرهنگ جامعه«را نقطه اوج 
 چنـان کـه  ، به هم بافتگی روابط اجتماعی است انگارد که دارای

شهر را کاری هنری می داند که ذهن در آن شکل مـی گیـرد و   
  .به شهر شکل می دهد

  
  راییشهرگ -3 -2
ی مـی داننـد کـه    را شـیوه زنـدگی انسـان شـهر     »شهر گرایی«

ایی است کـه زنـدگی در   ، شرایط و معیارهمستلزم رعایت اصول
ن اسـاس مـی   ـبر ای. دــها را ایجاب می کن ، آنساختار شهری

، ه نهایی و نتیجه شـهر نشـینی دانسـت   توان شهرگرایی را مرحل
ند رشد شـهری اسـت و از   درحالی که شهرنشینی تنها یک فرای

، ت و تراکم جمعیتی در سـاختار شـهری  تمرکز و انباشت جمعی
ور این امـر باشـد کـه    آ این نکته می تواند یاد. می آید به وجود

، ولی در سطح رخ شهرنشینی در کشوری باال باشدممکن است ن
بـا نگـاهی بـه سـاختار زنـدگی      . پایینی از شهرگرایی قرار گیرد

با وجود میزان فزاینـده   می توان دریافت که شهری در ایران نیز
. در مرتبـه نـازلی قـرار دارد    »راییگشاخص شهر «، شهرنشینی

ت سـالیان  را باید در این امر دانست که با وجود گذشـ  آندلیل 
 سنت هـا ، مهاجران روستایی هنوز به متمادی از زندگی در شهر

هنـگ  فر«، ود پایبندی دارنـد و نتوانسته انـد و فرهنگ بومی خ
. را ادراک کننـد  »فرهنگ شهرنشینی«یا همان  »زندگی شهری

ترده در حـوزه  بر این اساس است کـه ضـرورت مطالعـاتی گسـ    
ی نگـرش هـا  و  ارزش هـا ، رفتارهـا و  مطالعات فرهنـگ شـهری  

مـی   به نظـر ، الزم و ضروری شهروندان در عرصه زندگی شهری
  .رسد

  
  فرهنگ شهرنشینی -2-4

ساختار اجتماعی بـه شـکل دهـی و    جا که زندگی در هر  از آن
هنجارهـادر آن محـیط    و ارزش هـا ، نگرش ها، ها تغییر دیدگاه
، می توان دریافت که عرصـه شـهری نیـز بـه دلیـل      می انجامد

برخورداری از انواع تعـامالت و مناسـبات اجتمـاعی در سـاختار     
زندگی شهری ، به شکل گیـری گونـه ای فرهنـگ در سـاختار     

. ی تواند فرهنگ شهرنشـینی نـام گیـرد   شهری می انجامد که م
و رفتارهــای  نگــرش هــا، آگــاهی هــاعــالوه بــر ایــن شــناخت 

فرهنگـی، از اساسـی تـرین نیازهـای بنیـادی در امـر       -اجتماعی
 بـه شـمار  برنامه ریزی فرهنگی و پیگیری تحوالت آن در آینده 

در محورهـای توسـعه پایـدار،  برنامـه      چنان کـه  .)15(می رود 
اساسی می دانند که با  پارادایم هایاز اصول و  ریزی فرهنگی را

شناسایی و ارزیابی وضع موجود فرهنگی، امکان حرکتی مستمر 
ی ارزش هـا و فراگیر را در چشم اندازی بلنـد مـدت، بـه سـوی     

این امر در ساختار شـهری کـه   . متعالی فرهنگی ممکن می کند
محل برهمکنش و تعامالت گسـترده اجتمـاعی اسـت، خـود را     

از سویی دیگر فرهنـگ مجموعـه   . از پیش نمایان می کند بیش
و رفتارهـا و ارتباطـات اجتمـاعی     آگـاهی هـا  ، نگـرش هـا  ای از 
می شود که رفتارهای شـهروندی را مـی تـوان نتیجـه و      تعریف

  .)15(برامده از فرهنگ حاکم و شرایط مربوط دانست
بــدیهی اســت کــه رفتارهــای شــهروندی شــامل      

مـی رونـد کـه     بـه شـمار  و مشـاهده  عملکردهای قابل بررسـی  
 نسبت هایبا سایر عوامل و به  نگرش هاو  آگاهی هاترکیبی از 

فرهنگ شهری در عصر اطالعات که بـا  . گوناگون فرض می شود
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انقالب انفورماتیک و گسترش وسایل ارتباط جمعی همراه شده 
داشته اسـت،   به همراهاست، تغییرات و بازخوردهای ویژه ای را 

، فرهنگ شهری نمـی  "Manuel Castells"به نظر  چنان که
حقیقت تـاریخی  «تواند یک مفهوم کلی باشد، بلکه ناظر به یک 

و   »مفهوم«نه یک است و بر این اساس فرهنگ شهری  »معین
است که مفـاهیم اساسـی    »اسطوره«، بلکه یک »نظریه«نه یک 
را فراهم می کنـد، اسـطوره ای کـه      »ایدئولوژی نوگرایی«نوعی 

اجتماعی سـرمایه داری    صورت هایبه شیوه ای قوم مدارانه به 
به ایـن نکتـه نیـز مـی      Castells. )16(لیبرال شبیه شده است

، فرضیه بازتولیـد محتـوای   »فرهنگ شهری اسطوره«پردازد که 
شهری را از طریق صورتی فراتاریخی در شهر مطـرح   -اجتماعی

و ارتباط بـین   می کند، در حالی که شهر چیزی تولید نمی کند
نـگ  فره«از رفتـار مشـهور بـه     فضای شـهر و نظـام مشخصـی   

  .)17(ندارد  »ایدئولوژیک«، بنیانی جز یک مبنای »شهری
به این نکته اشـاره دارد کـه    Castellsدر عین حال    

 بـه شـمار  مادی عصر اطالعات  بنیان هایمدارهای الکترونیکی، 
خـود  «کـه بـا    می روند که نمایانگر آغاز یک حیات جدید است

. مادی نمایـان مـی شـود    بنیان هایدر برابر  »مختاری فرهنگ
در این میان در مقوله فرهنگ شـهری بایـد مـورد     چه آنشاید 

توجه قرار گیرد، این امر است که می بایست نقشی ثانوی بـرای  
فرهنگـی و   نظام هایفضایی در ارتباطات اجتماعی  صورت های

فضـا بـه خـودی خـود هـیچ       ، چراکهشد قایلنمودهای رفتاری 
کاسـتلز  . نمـادی از اجتمـاع باشـد    ایـن کـه  معنایی ندارد،  مگر 

ــه«در )18( ــور جامع ــبکه ای ظه ــورددر  »ش ــه  م ــوی رابط الگ
  :  می آورد  1»فرهنگ و طبیعت«
، ابطه طبیعت و فرهنگ در طول یک قـرن اولین الگوی ر«

الگـوی دوم  . با برتری طبیعت بر فرهنگ مشخص می شد
تی و ز عصر جدید شروع شد و با انقـالب صـنع  که در آغا

، مبتنی بر غلبه فرهنگ بـر  غلبه خردورزی در ارتباط بود
اکنون وارد مرحله ای شده ایم که فرهنگ به . طبیعت بود

بـه  ، طبیعت تسلط یافته که طبیعت مجـددا اندازه ای بر 

                                                 
1-Culture and Nature  

یکـی از   بـه عنـوان  مصنوعی احیا گردیده اسـت و   طور
  ».ت می شودفرهنگی محافظ صورت های

را می توان در این نکته دانست کـه   Castellsمنظور 
همگام با گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات و تکامل تاریخی 
عصر حاضر است که  اطالعات، جزء اساسی سـازمان اجتمـاعی،   

می رود و با آغاز عصـر جدیـد    به شمارخاصه در ساختار شهری 
تـاری فرهنـگ در   جامعه ای شبکه ای به خودمخ چهارچوبدر 

  .مقابل پایه های مادی وجود ما، منتهی می شود
  
  ماهیت روان شناسی محیطی  -2-5

محیطی را زیر شاخه ای از علوم رفتاری می دانند  روان شناسی
که به بررسی رفتارهای آدمـی در محـیط هـای انسـان سـاز در      
ساختارهای شهری می پردازد و دارای تعاملی میان رشته ای با 

علـوم    و حتـی  »جامعـه شناسـی  « و» شناسـی شـهری   انسان«
برخـی از پژوهشـگران شـهری مطالعـه     . سیاسی و اقتصاد اسـت 

مـورد   »رفتـار  -محـیط «رفتـاری را در   هـای  ساز و کارآدمی و 
همچنین ایـن دانـش دارای عنـاوین     .)19(ارزیابی قرار داده اند 

جامعــه شناســی «و » محــیط -ارتبــاط انســان«دیگــری ماننــد 
 نیز می باشد که در تمـام آن  »بوم شناسی انسانی«و  »محیطی

رفتاری دیـده   های کارسازوها عناصر محوری انسان و محیط و 
محیطی را  روان شناسی )Francis Crick " )20 " .می شود

در رفتار آدمی می داند که معطـوف بـه    روان شناختیکنکاشی 
روان بـر ایـن اسـاس     .زندگی در محیط کالبـدی شـهری باشـد   

محیطی می بایستی رابطه انسان با محیط کالبدی را در  اسیشن
شکل دهی به ارزش ها و  احتیاجات او مورد بررسی قرار  زمینه

دهد کـه در ایـن میـان دارای سـه سـازواره اساسـی در مقولـه        
  :شناخت است

  ادراک -الف
  شناخت -ب
  رفتارهای فضایی -پ
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  ادراک محیطی-2-6

انسـان  داده هـا و   ادراک محیطی فرایندی اسـت کـه   
ط پیرامـون دریافـت   ـــ ی الزم را از محیــــ ذهن ایــانگاشت ه
همچنین ادراک را می توان فرایندی هدفمند دانسـت    .می کند

 کـه که در طی آن فرد به دریافت  ارساالت محیطی می پردازد 
ی ساختاری حاکم بر جوامع بشری ارزش هابرامده از فرهنگ و 

انسان از محـیط همـراه   » شناخت« ادراک محیطی با. می باشد
و  »ادراک حســی«جــه بــرهمکنش نتیاســت و بــر ایــن اســاس 

گونـاگونی بـه طـرز ادراک     مکتب هـای . می باشد »اختــشن«
 2هـا را در جـدول    آدمی از محیط پرداخته اند که می توان آن

  .مشاهده کرد
  

  و مراجع روان شناسی مکتب های -2جدول 
  مراجع و منابع مربوط  عنوان

Hochberg(1964)-Koffka(1935) Kohler(1947) -Kepes(1944)  گشتالت روان شناسی

Ittelson(1960)  سازگار مند روان شناسی

Gibson(1979)  بوم شناختی روان شناسی

  
به الگو واره هـای ادراکـی و    »گشتالتی روان شناسی«

و تجربیات ادراک آدمی می پردازد » شکل ها«برهمکنش میان 
در فرایند شناخت ادراکـی   »عصب شناختی«ای سازوکار که دار
تجربـه آدمـی و محـیط را در     »سازگارمند روان شناسی« .است
خوانشی از تقابل انسان و محیط برای برپایی سـازش  بـا    زمینه

روان  آن کـه حال  ،ورد بررسی قرار می دهدــساختار محیطی م
هـای  بوم شناختی بـر ایـن اصـل تاکیـد دارد کـه داده       شناسی

محیطی بی واسطه و بی نیاز از پردازش ذهن انسان بـا  حـواس   
گشـتالتی   روان شناسـی هرچنـد   .)21( ادمی دریافت می شـود 

مورد کاربست در مکتب باهاوس قرار گرفت و توسط هنرمندانی 
ــون  ــورد  "Itten"و  " Wassily Kandinsky "همچ م

ــرار گرفــت  ــی  )22(کــاربرد ق ــوم شــناخت روان شناســیول  یب

Gibson    ــت ــده اس ــوردار ش ــتری برخ ــت بیش . )21(از مقبولی
را مـی تـوان در    Gibsonبوم شناخت  روان شناسیتوانمندی 

وجود حقایق پنهان در الیه های پنهان طبیعت دانست که تنهـا  
در ساختار طبیعی امکان حضور مـی   »تجربه حرکتی«از طریق 

 .مـی گـردد   »منـاظر بصـری  «یابد و باعث آشکاری و هویـدایی  
در هنگــام حرکــت در فضـاهای گونــاگون بــا منظــر   ان کــهچنـ 

گوناگون روبرو می شویم که گونه ای  تجربه  دیـد پـی در پـی    
)Serial Vision ( ایـن امـر   . می آورد به وجودرا برای بیننده

در  Gibsonبـوم شـناختی    روان شناسـی باعث کاربست عمده 
ری معماران و طراحان شـه  به وسیله معماری یا ساختار شهری 

و  Philiph Theilو  )Gordon Cullen )23همچـــون 
Lurence Halprin شده است .  

  
  بوم شناختی در معماری و طراحی شهری روان شناسی به کارگیرینوع و نحوه -3جدول 

1  Cullen (1961-71) تجربه دید پی در پی در مناظر شهری و ادراک بصری از مناظر شهری.  
2  Theil (1961) خت فضاهای معماری و شهریمحیطی در ادراک و شناثبت نمادهای.  
3  Halprin (1972)بهره گیری از تجربه متنوع و پی در پی بصری در طراحی منظر و معماری منظر.  
4  Bacon (1967)بررسی مبنای زیباشناختی تجربه بصری دید پی در پی در فضاهای شهری.  
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  مطالعات فرهنگ شهری روش های  -3
وع، چگونگی و میزان نتـایج و دامنـه حـوزه    بر اساس ن

گونـاگونی بــرای   روش هـای مداخلـه در رفتارهـای شـهروندی،    
بررسـی و ارزیـابی فرهنـگ شهرنشـینی و چگـونگی       پیمایش، 

شهروندان، مورد اسـتفاده قـرار    به وسیله کاربست فضایی شهر 
می گیرد که در تحقیقات ساخت نظریه و آزمـون نتـایج، مـورد    

بررسی و مطالعه رفتارهای شهروندی از آن جهـت  . دکاربرد دارن
این شناخت و ارزیابی رفتارهای  طریقمهم می نماید که تنها از 

شهروندی است که می توان، امکان تطبیق فضاهای شـهری در  
حوزه برنامه ریزی و طراحی شهری را با نیازهـای سـالم انسـان    

دانش ز شهری فراهم کرد و از همین روی است که بهره گیری ا
 روان شناســیانســان شناســی، جامعــه شناســی و حتــی  هــای

معیارهای اجتماعی شـهری را  . محیطی،  دارای اهمیت می شود
پدیده هایی می دانند که به انسـان، اجتمـاع و بـه اسـتقرار آن     

ــراکم   ــرات و ت ــد  و گســتره ای از تغیی هــای  نســبت مــی دهن
بـر مـی    دگی را درـــ رایط زنـجمعیتی، نیازهای اجتماعی و شـ 

دی، اساساً متکی بـه  که هر فعالیت شهرون جا از آن. )24(گیرد 
، عـادات،  )عرف( است و فرهنگ، نتیجه مقررات نامدونفرهنگ 

و شـیوه هـای زنـدگی اسـت      سبک هـا ، سنت هاآداب و رسوم، 
شـهری و فرهنـگ    فعالیـت هـای  ، می توان دریافـت کـه   )25(

ی دهـد  ، خصوصیات فرهنگی جامعه ای شـکل مـ  شهرنشینی را
، دیگـر  بـه عبـارتی  ، بدان تعلق دارند فعالیت هاکه صاحبان این 

مـی آورد و سـپس    به وجـود را   »الگوهای رفتاری«، »فرهنگ«
، تعیین کنده و بیان کننـده چگـونگی اسـتفاده    الگوهای رفتاری

شاید همین امر باشد کـه موجـب   . مردم از این فضاها می شوند
مکان رفتارهـای متفـاوت   استفاده های گوناگون یا شکل گیری 

گونـاگون مـی    فرهنـگ هـای  در فضایی واحد مانند خیابان، در 
در هندوسـتان، خیابـان  مکـان     Rappaportقول ه شود که ب

بروز رفتارهای گوناگون شهری و ترکیبی از انواع بوها، صـداها و  
عـالوه بـر ایـن عرصـه     . مناظر عجیب و غریب جلـوه مـی کنـد   

ننـد خلـوت، فضـای شخصـی،     فضاهای شـهری بـا مفـاهیمی ما   
خلـوت و   چنان کـه  )26( قلمروها و ازدحام ارتباط نزدیکی دارد

فضای شخصی، نوع و رفتارهای خاصی را ایجـاب مـی کنـد، در    

. در حـال تغییـر اسـت    دایمعین حال که فرایندی دیالکتیکی و 
قلمروها نیـز نقـش تسـهیل کننـدگی در تعـامالت اجتمـاعی و       

ا در بر دارند که در برخی الگوهـای  اجتماعی ر نظام هایتثبیت 
، "Gibson"بوم شناختی  روان شناسی(محیطی  روان شناسی

هـا   رفتار و محیط، چنان در هم تنیده می شوند که انفکاک آن
محـیط شـهری     زمینـه دشوار می شـود، گـویی رفتـار تنهـا در     

تعریف پذیر می شود و رابطه انسـان شـهری و محـیط زنـدگی،     
در هـر صـورت در   . )26(ل تغییـر مـی شـود    در حـا  دایمپویا و 

راستای مطالعه فرهنگ شهرنشینی، برحسب نیاز و نوع رویکـرد  
ــا میــزان آگــاهی   و میــزان مداخلــه در محــیط شــهروندی، و ی
شهروندان از مورد مطالعه قرار گیری، می توان به شـیوه هـایی   

  .ها پرداخته می شود به آنکه در ادامهاشاره کرد 
  
  مداخله گر در مطالعه و بررسی شیوه های  -3 -1

ی می دانند که به فرد یا گروه روش هایشیوه های مداخله گر را 
را نمونـه   »تحقیـق تجربـی  «. مورد مطالعه معرفی شـده باشـند  

مصـاحبه و نظـر   «کالسیک رویکـرد مداخلـه گـر مـی داننـد و      
را  رویکردهــای واســطه ای مداخلــه گــر در مطالعــه   »خــواهی

ذکر این نکته نیـز  . )27(می آورند  به شماررفتارهای شهروندی 
، های شهروندی بدیهی است که در این روش ممکن است گروه

موضوع تحقیق و بررسی را ندانند ولی از این امر آگـاهی دارنـد   
شیوه های مشاهده مداخلـه  . ها تحقیق می شود که در مورد آن

کـاربرد  » آزمـون نتـایج  «و  »سـاخت نظریـه  «گر در تحقیقـات  
، از »طـرح سـوال خـوب   «کـه توانـایی    آن جااز . ری دارندبیشت

حاصل می شود،  »معطوف به مساله«و  »دانش محتوایی خوب«
نمی توان انتظار داشت که هر شیوه مطالعه رفتـاری و فرهنگـی   

و مـوثری نتـایج باشـد و در عـین      کار آمدیشهرنشینی، دارای 
نـد در  مطالعـه، مـی توا   حال نیز باید توجه داشت که هر شـیوه 

بیشـتری   کارآمدی، اهداف و حوزه مداخالت، شرایط چهارچوب
و نوع و میزان  روان شناختیی ویژگی ها چنان کهداشته باشد، 

مناسبات اجتماعی می تواند در همکاری شـهروندان یـا تحقـق    
  .باشد اهداف تحقیق، تاثیر گذار



  
 183                                                                                       ...             دیروش های ارزیابی رفتارهای شهرون            

 
  روش مصاحبه و پیمایش -2-3

رهنگــی ات فطالعــمایــن روش در کارهــای حرفــه ای 
ای که در نهادهای مهندسـی   به گونه ، کاربرد گسترده ای دارد

مشاور شهرسازی در راستای انطباق حوزه مداخالت شـهری بـا   
رده ـــ ره بـــ نیازها و رفتارهای سالم شهروندی، از این روش به

جا کـه در رویکردهـای نـوین شـهری در حـوزه       از آن. می شود
شـهری، مـردم عـاملی     مطالعات جامعه شناختی و برنامه ریـزی 

می آینـد، و نمـی تـوان     به شماراساسی در فرایند تولید برنامه 
الگوهای رفتـاری و نحـوه و    موردهیچ اصلی را به شهروندان در 

وجـه   یچهـ  و یـا بـه   )11(چگونگی استفاده از شهر دیکته کرد 
نباید قصد رویـارویی و برخـورد مسـتقیم بـا الگوهـای رفتـاری       

ضـروری   ،ها را به این ترتیب داشت الح آنجامعه و تغییر یا اص
و پیمـایش، بیشـتر بهـره بـرده     می رسد که از مصـاحبه   به نظر
ـــز  اسی نیـروش مصاحبه و پیمایش دارای مشـکالت اسـ  . شود

د که اعتبار نتایج کسب شده را کاهش می دهـد کـه در   می باش
این میان مـی تـوان بـه برداشـت اشـتباه  از نتـایج مصـاحبه و        

مصـاحبه   پرسش هایعدم درک صحیح شهروندان از پیمایش، 
یی یـا صـداقت در نظـرات    پاسخ گـو و یا عدم شفافیت در  )30(

  .اشاره کرد
  
  روش مشاهده و ارزیابی -3-3

شهروندی  گروه هایدر این روش، ضمن آگاهی فرد یا 
مــورد مطالعــه تــالش مــی شــود تــا الگوهــای رفتــاری و نحــوه 

، »مشاهده مستقیم یا بـا واسـطه  «رفتارهای شهروندی از طریق 
مورد ارزیابی قرار گیرد که در این میـان توجـه بـه نـوع آداب و     
ساز واره های روانـی طبقـه مـورد بررسـی نیـز، دارای اهمیـت       

این امر از آن جهـت مهـم اسـت کـه میـزان      . بسیاری می شود
ارت بـر رفتـار ایشـان در محـیط     آگاهی افـراد از مطالعـه و نظـ   

د که بسیاری از شـهروندان در نحـوه بـروز    ، باعث می شوشهری
و در درستی و آزادانه رفتارهای خود  تجدید نظر کنند  اختیاری

  . آورند به وجود، تردید نتایج حاصل از مطالعه
  
  

  روش نظر خواهی و نظر سنجی  -4-3
در این روش نیز از طریق پرسشنامه های مکتوب مـی  

ی شـهروندان، در  رفتـار  -ی فرهنگـی  ویژگی هاتوان از نحوه و 
فضای شهری آگـاهی یافـت    به کارگیرینوع، میزان و چگونگی 

که به دو صورت پرسشـنامه هـای موضـوعی و موضـعی  یـا بـر       
صـورت   »پرسشنامه های عمیـق «حسب نوع سواالت به صورت 

رد بررسـی  جایی که در این روش نیز افراد از مو نآاز . می گیرد
ه از بروز آزادانه رفتارهـا  ، ممکن است کقرار گرفتن آگاهی دارند

و تعامالت خویش با محیط شهری، اجتناب کنند که در میـزان  
،  فـی نتـایج حاصـل از بررسـی و مطالعـه     کی یو ارتقـا  کارآمدی

  .اثرات نامناسبی دارد
  
  غیر کالمی پاسخ هایروش طراحی سریع  برای  -4-3

جـایی کـه    منظور از این روش ایـن اسـت کـه از آن   
های شهروندان، نمی تواند از طریق کالمی ثبت بسیاری از رفتار

غیر کالمی، رفتارهـا و نحـوه    پاسخ هایشود، تالش می شود تا 
شهروندان از طریق طراحی به وسیله فضای شهری  به کارگیری

تــا بتــوان در رویکــردی  ) 28( ســریع یــا اســکیس ثبــت شــود
گرافیکی، چگونگی و نوع کاربست شهر، و یا نوع فرهنگ شهری 

را که الگوهای رفتاری شـهروندان را تشـکیل مـی دهـد،      حاکم
وش در نـزد معمـاران و   ایـن ر . مورد ارزیابی و بررسی قـرار داد 

 کنش های، برای ادراک رفتارهای شهری و برهمطراحان شهری
تعاملی فرهنگ شهروندان و نوع رفتارهای ایشان، بـرای انطبـاق   

 نانسـاک دهی محیط طراحی شـده شـهر بـا نیازهـای رفتـاری      
  .شهری، مورد استفاده دارد

  
  روش ثبت زمانی  -5-3

روندان خواسـته مـی شـود تـا     ــــ در این روش از شه
کـه در ایـن    )29(ها را ثبت نمایند  و مکان وقوع آن فعالیت ها

راستا می بایست از صداقت و اختیاری بـودن اراده شـهروندان و   
ـ    روز میزان همکاری و مشارکت ایشان، در رفتارهـا و چگـونگی ب

جا که ایـن روش   نآاز . در محیط شهری، اطمینان حاصل کرد
تری از دیگر، از همکـاری و مشـارکت بیشـ    روش هایبه میزان 
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مــی بایســت پــس از اطمینــان از طــرف شــهروندان نیــاز دارد، 
مشارکت صادقانه و مشارکت پذیری شهروندی، نسبت به انجـام  

ررسی و مطالعـه  آن اقدام کرد تا از نحوه و میزان درستی نتایج ب
ساختار فرهنگی شهر که در نحوه رفتارهـای شـهروندان و آداب   
شهرنشینی در محیط شهری حاصل می شود، اطمینان حاصـل  

  .شود
  
  روش ثبت زمانی بر عکس های هوایی -6-3

ندان خواسـته  در این روش مطابق روش بـاال از شـهرو  
روی ، نوع فعالیت و یـا رفتـار خـود را بـر     می شود تا مکان بروز

ثبت  )پالن( »ساختار دید از باال« و یا »هوایی عکس های«
مـی رسـد، ایـن     به نظـر در این دو روش مهم  آنچه. )29(کنند 

خود شهروندان  به وسیله  روش هاجایی که این  نآاست که از 
ثبـت هـا  آگـاهی ندارنـد     که در مقیاس عام از ابزار و نوع ایـن  

تایج و بازدهی درستی ن کارآمدی، می تواند در صورت می گیرد
  .، تا حدودی تردید ایجاد کندنتایج تحقیق

  
  روش آزمایشگاهی  -7-3

ــیوه  ــن ش ــیله ای ــه وس ــین   )Altman )26 ب در تعی
میــزان قلمروهــای «و  »فضــاهای شخصــی شــهروندان«

در آن از آزمـایش  ایشان مورد استفاده قرار گرفـت کـه    »فردی
د و دیگـران را  میان خـو  »فاصله واقعی«، ده می خواهندـشون

جا که تمایل پژوهشگران مطالعات فرهنـگ   از آن. انتخاب کنند
در حـال افـزایش    »رفتارهای مکان واقعـی «شهری به سوی 

ــین پژوهشــگران  اســت ــژه ای در ب ــن روش از مقبولیــت وی ، ای
این روش از شیوه هـای بررسـی فضـاهای    .  برخوردار شده است

اجتمـاع پـذیری   «می رود که در تعیین میزان  به شمارشخصی 
، دارای در محیط شهریو احساس اجتماعی ایشان  »شهروندان

در این شیوه می توان از شهروندان مـورد مطالعـه   . کاربرد است
درخواست کرد تا به دیگر شـهروندان نزدیـک شـوند یـا اجـازه      

، ها نزدیک شوند که احساس کنند دهند دیگران، آن قدر به آن
  -1: سـه ویژگـی اساسـی دارد    این شـیوه .  دیگر راحت نیستند

آزمایش شوندگان آگاهی دارند کـه رفتارشـان تحـت نظـارت و     

آزمایشگر بر موقعیت یا نـوع واکـنش آزمـایش     - 2.کنترل است
فاصـله در   -3. خله مـی کنـد  شوندگان نظارت دارد و در آن مدا

ای شخصـی  ـــ، معیار اصلی در تعیین و ارزیابی فضاهاین روش
، توجـه  زاویه قرار گیری افراد در موقعیـت ه می رود و ب به شمار

نیـز در    Horowitzبـه وسـیله   این شـیوه  . چندانی نمی شود
  .خاص مورد استفاده قرار گرفته است روان شناختیتحقیقات 

  
  روش کاغذ و قلم -8-3

در این روش از شـهروندان و کـاربران فضـاهای شـهری     
ی هـا  خواسته می شود تا برحسـب عالیـق، شـرایط و خواسـت    

کـه   یانتخاب هـای ، در مورد کامالً اختیاری به صورتیخویش و 
این شـیوه در واقـع    .)31(، تصمیم بگیرند استها  نآدر مقابل 

است که بـرای مقاصـد طراحـی      »بازی نیمه تصویری«نوعی 
محیط شهری بـر اسـاس نـوع و چگـونگی رفتارهـای شـهری و       

رد شـهروندان، مـو   بـه وسـیله   الگوهای کاربست فضای شـهری  
  .استفاده دارد و نمی توان در دیگر موارد از آن استفاده کرد

  
  شیوه شبیه سازی -9-3

یـا    »طرح های اجتمـاعی «این روش بر اساس ایده 
، درباره نحوه کنارهم قرارگیـری  »ادراکات مشترک فرهنگی«

 " Kuethe" بـه وسـیله   افراد و اشیا بنا شد که نخسـتین بـار   
همچنـین از  . کاربست یافـت  »ینزهاپک جان«در دانشگاه   )32(

  »فضــاها و قلمروهــای شخصــی « ایــن شــیوه در بررســی
)Personal Territory (     بـه وسـیله   اسـتفاده مـی شـود کـه 

Altman نمادها و شمایل«، در ایـن روش . مورد کاربرد یافت 
ها خواسـته   به افراد مورد مطالعه داده می شود و از آن  »هایی

شیوه بـر  این . ها قضاوت کنند یان آنمی شود تا درباره فاصله م
، »شـیوه جـایگزینی آزاد  «، بـه انـواع   اساس نوع و ابزار کـار 

روش «و   »روش طـرح هـای خطـی   «و  »روش بازسازی«
  . تقسیم می شود، »اشکال انتزاعی

  جایگزینی/ روش بازسازی  -10-3
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در این روش کارت های عکـس داری را کـه از پـیش    

وتاه در اختیار آزمایش شونده قـرار  چیده شده اند، برای مدتی ک
می دهند و پـس از بـه هـم ریخـتن ترتیـب اشـکال، از آن هـا        

  .خواسته می شود تا دوباره آن ها را سرجای خود قرار دهند
  
  روش طرح های خطی -11-3

در این روش نیز از طرح های خطی تاریک، شمایل ها 
، )ه جلـو لم داده، نشسته متمایل ب(و آدم ها در حاالت گوناگون 

مجسمه ها و عروسک ها برای نمایش محیط پیرامـون اسـتفاده   
مــی توانــد در  )Kuethe )32ایــن روش بــه زعــم . مــی شــود
ایـده  «، بـر اسـاس   »ادراکات مشترک فرهنگـی «شناسایی 

  .مورد کاربرد قرار گیرد »طرح های اجتماعی
  

  روش اشکال انتزاعی -12-3
را ) و مثلـت مثل دایره ( »اشکال انتزاعی«در این روش 

که نشان دهنده انسان ها به شـمار مـی رونـد، بـه افـراد مـورد       
مطالعه می دهند و از ایشان می خواهند تا آن ها را بـه صـورت   

  .خطی، در داخل یا خارج محدوده هایی مشخص بچینند
  
  شیوه های غیر مداخله گر  در مطالعه و بررسی  -4

ق شیوه های غیر مداخله گر نیز بـه روش هـایی اطـال   
می شود که افراد مورد مطالعه در نـواحی شـهری،  نسـبت بـه     

این شیوه در بررسی چگونگی . )27(انجام تحقیق آگاهی ندارند 
میـزان تمایـل   «و  »وضع موجود محیط شـهری «اسـتفاده  

الگوهـای   عدم سازگاری«و یـا  ، »مردم به رفتارهای خاص
ن بـه  در واقع می توا. ، کاربرد دارند»رفتاری و محیط کالبدی

این نکته اشاره کرد که در شـیوه غیـر مداخلـه گـر، شـهروندان      
نسبت به انجام تحقیـق بـر روی رفتارهـای شـهروندی آگـاهی      
ندارند و امکان ظاهر سازی و عدم درستی رفتارهای شـهروندان  

این روش ها بر اساس اصـل  . در محیط شهـری کاهش می یابد
بـر   شـکل مـی گیرنـد و    »عدم آگاهی شـهروندان «محوری 

حسب مورد بررسی، زمان و نوع رویکرد و یا اهداف تحقیق گونه 
از آن جـا کـه طراحـان    . های مختلفی را به خــود مـی گیرنـد   

، در سیر مطالعه رفتارهـا و الگوهـای فرهنـگ    عمارانشهری و م
  »رویکردهای ذهنی«شهری  بر حسب نوع و هدف تحقیق از 

)Objective( ــ ــه و تحلی ــرای مطالع ــا ، ب ــگ ل رفتاره و فرهن
و با توجه به پیچیدگی  )25(، بهــره می برند شهرنشینی حاکم

رفتارها و فرهنگ حاکم بر انسان شهری، ضروری بـه نظـر مـی    
رسد که مطالعه فرهنگ شهری حاکم بـر فضـاهای شـهری کـه     
الگوهای رفتاری شهری را به وجود می آورد، مـورد توجـه قـرار    

اسـت کـه ایـن امـر در      با وجود این تنها در دو دهه اخیر. گیرد
 "مطالعه الگوهای رفتاری شهری به وسیله  اندیشمندانی مانند 

Christopher Alexander ) "Alexannder,1964 (
،"Michelson )"Michelson ,1975 (،"Thiel "
)Thiel,1961,1964 (،"Appleyard  "
)Appleyard,1964 ( ،" Van der ryne ) "Van der 

ryne,1965 ( و" Whyte ) "Whyte,1980(،  مــــورد
  .ارزیابی و بررسی قرار گرفته است

  
  روش آزمایش های طبیعی -4-1

در این روش برای بررسی رفتارهای شهروندی از اصل 
اسـتفاده مـی شـود، بـدان گونـه کـه        »واکنش های رفتاری«

مشاهده گر برخی از عناصر محیط شهری را دسـت کـاری مـی    
تـاری شـهروندان را در   تا نوع و چگـونگی واکـنش رف   )35(کند 

و بر حسب هدف تحقیق مـی توانـد در     )27(مقابل آن تغییر،  
فضاهای شهری متفاوت با رویکردهای موضوعی، موضعی و عـام  

  .مورد کاوش قرار داد
  
  روش مشاهده همراه با مشارکت -4-2

در این روش، مشاهده گر بخشی از نظام مورد مطالعـه  
ان مشـارکت مشـاهده گـر    می شود و اساس آن را نحـوه و میـز  

). 34(مطالعات شهری، در محیط مورد بررسی تشکیل می دهد 
آن چه در این میان اهمیت فزاینده ای دارد، توجه به ایـن امـر   
است که مشاهده گر نباید خود را از ساختار مورد مطالعـه جـدا   
کند یا رفتاری را بروز دهـد کـه شـهروندان مـورد مطالعـه را از      

نوان یک مشاهده گر رفتارهای شـهری آگـاه   وجود خویش، به ع
  .گرداند
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  روش مشاهده ردهای فیزیکی -3 -4
تــرین روش در میــان معمــاران و ایــن روش متــداول 

، طراحان شهری در بررسی رفتارهای شهروندان و مطالعه خاصه
الگوهای رفتاری نشات گرفته از فرهنـگ شهرنشـینی حـاکم، از    

ردهـای  «وش از ثبـت  در واقـع در ایـن ر  . جانب ایشـان اسـت  
در بخش هایی از محیط شهری استفاده می شود که  »فیزیکی

در اثر استفاده فرسوده شده یا چیزهایی به آن اضافه شده است 
، به عنوان مثال می توان از مسیرهای ایجاد شـده بـر روی   )27(

چمن ها یا عناصری که به ساختمان هـا اضـافه شـده انـد و یـا      
ی خـاص از شـهر در محـیط کالبـدی     تغییراتی که در محل های

صورت گرفته اسـت، بـه نیازهـای مـردم و الگوهـای رفتـاری و       
فرهنگ حاکم بر فضاهای خـاص شـهری و حتـی پاسـخ گـویی      

ـ   دی، ـمحیط شهری به فرهنگ و الگوهای رفتاری سـالم شهرون
  ).33(پی برد 

  
  طبیعت گرایانه/روش میدانی  -4-4

بی و بررسـی  این شیوه نوع غیـر مداخلـه گـر در ارزیـا    
ــاهای شخصــی« ــیله     »فض ــه وس ــه ب ــی رود ک ــه شــمار م ب
"Altman "  در این روش فضـاهای  . مورد استفاده قرار گرفت

و بـا انـدک مداخلـه     »محیط های طبیعـی «شخصی افراد در 
لـتمن،  آ(ات فرهنگـی انـدازه گرفتـه مـی شـود      آزمایشگر مطالع

ری ، این روش را دارای کاربرد فراگیAltman. )66، ص 1382
در عرصه های فضاهای عمومی شهری مانند خیابـان، میـدان و   
دیگر اماکن طبیعی می داند که می توانـد در سـنجش ایــــن    

و اجتماع پـذیری شـهروندان    »عرصه های خصوصی«مفاهیم و 
در کشور ما نیز مورد اسـتفاده یابـد، چراکـه بـا حـداقل میـزان       

پـذیری و   مداخله مشاهده گر همراه می شود و از ضـریب معنـا  
  .کارآمدی باالیی در درستی نتایج، برخوردار است

  
  روش مشاهده ساده  -4-5

ــه   ــن روش ب ــه  «ای ــازمان یافت ــت س ــای » ثب رفتاره
شهروندان، بدون دست کاری در محیط و هرگونـه مداخلـــــه   

ایــن روش بــر خــالف روش . در ســاختار شــهر مــی پـــــردازد

، از هـر  )Natural Experiments( »آزمایش های طبیعـی «
گونه اقدام مداخالتی در محیط شهری پرهیز می کند و تنها به 
ثبت مطالعاتی الگوهای حاکم رفتاری شهروندان و سازوکار های 

از همـین رویکـرد مـی    .  تعاملی بین انسان و محیط می پردازد
توان به عنوان ساده ترین روش در اجرا، برای بررسی ساز و کار 

حـاکم بـر سـاختار شـهری بهـره      های رفتاری و فرهنگ شهری 
روش مشاهده ساده را پر کاربرد تـرین روش در مطالعـه   . گرفت

رفتارهای منبعث از فرهنگ شهری می داننـد کـه در ادامـه بـه     
  .انواع آن اشاره می شود

  

  دید عابر سواره/ روش دوربین متحرک -4-6
Appleyard   مطالعــات بصــری  «را پایــه گــذار– 

و   "Kevin Lynch"همکـاری  مـی داننـد کـه بـا      »رفتـاری 
"John Myer"   ــری را در ــق بص ــتین تحقی ــاس «نخس مقی

دیـد از  «تحـت عنـوان    1961انجـام داد کـه در سـال     »شهری
در . منتشـر شـد  ) The View From The Road( »جـاده 

، بـاالخص از  »جنبه های ادراکی و بصری محیط«این مطالعه بر 
 ری اسـتفاده تاکیـد شـد و جنبـه هـای رفتـا     » دید عابر سواره«

در ایـن روش دوربـین   . کنندگان از فضا مورد توجه قرار نگرفت
فیلم برداری متحرک مورد استفاده قرار گرفت که از دیـد عـابر   

  . سواره بهره می برد
  

  فضا متغیر/ روش شهروند ثابت -4-7
این روش مطالعـه، بـه جنبـه هـای رفتـاری اسـتفاده       

بـه   Appleyardاز کنندگان از فضا معطوف بود و ده سال بعد 
مـی   " Michelson"مبـدع ایـن روش را   . )25(انجام رسـید  

دانند که هدفش، بررسی و شناخت الگوهـای رفتـاری افـراد در    
  .بود) روزانه، هفتگی و ماهیانه(دوره های زمانی مختلف 

  

  فضا ثابت/ روش شهروند متغیر -4-8
در این تحقیق کـه جـامع تـرین و نخسـتین تحقیـق      

زه مطالعات فرهنگی و رفتاری شهـــری بـه شـمار    ایرانی در حو
می رود، به وسیله دکتر حسین بحرینـی بـه انجـام رسـید کـه      
الگوهای رفتاری شهروندان در میزان و چگونگی  بـه کـارگیری   
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فضاهای شهری را در میدان انقالب، چهار راه ولی عصـر، چهـار   
راه جمهوری، میدان مخبر الدوله، میدان شوش، میدان گمـرک  

تفاوت این . ، مورد بررسی قرار داده  است)توپخانه(میدان امام  و
این اسـت کـه اسـتفاده کننـده از      Michelsonروش با روش 

فضا ثابت ولی فضا متغیر است، در  این  رویکرد فضا ثابت ولـی  
  .استفاده کنندگان فضا متغیر می شوند

  
  شبیه سازی/ روش البراتوار  -4-9

و   Winkelوســیله بــه  1966ایــن روش در ســال  
Sasanoff  در دانشگاه واشینگتن آمریکا انجام گرفت که امکان

شبیه «مطالعه یک فضای واقعی را  به صورت البراتوار از طریق 
هـدف ایـن مطالعـه،    . فراهم می کـرد ) Simulation( »سازی

روشی جهت پیش بینی رفتار استفاده کننـدگان آتـی فضـاهای    
ق طراحی ایـن فضـاها بـا نیازهـای     مورد نظر بود تا امکان انطبا

در این روش، از دو ). 25( واقعی استفاده کنندگان، فراهم شـود
  :طریق نسبت به انجام مطالعه اقدام گردید

  

  تعقیب بازدید کنندگان -روش اول  -4-1-9
این روش از طریـق مشـاهده و ثبـت حرکـات بازدیـد      

سـاعت   کنندگان، و با استفاده از پالن گالری های مـوزه و یـک  
صورت می گرفت و مسیر حرکت بازدیدکننـدگان بـا مـداد، بـه     

پـس از  . صورت خطی ممتد بر روی پالن موزه منعکس می شد
اتمام هر بازدید نیز، مصاحبه ای از بازدیدکنندگان به عمل مـی  
آمد و نحوه و چگونگی الگوهای رفتاری ایشان در موزه ثبت می 

صادفی و بر اساس هر در این روش نمونه گیری به صورت ت. شد
  .چند دقیقه یک نفر انجام می شد

  

  شبیه سازی -روش دوم -4-2-9
پس از ثبـت وضـعیت واقعـی حرکـت هـا یـک مـدل        
. ساختگی تشکیل می شد تا امکان مقایسـه نتـایج فـراهم شـود    

نحوه انجام مطالعه به این ترتیب بود که اسالیدهایی از فضاهای 
وجـه بازدیدکننـدگان   مختلف موزه به خصوص فضاهای مـورد ت 

تهیه می شد و به وسیله  سه پروژکتور از اطاقکی که برای ایـن  

کار در نظر گرفته شده بود بر روی سه پـرده نمـایش داده مـی    
  .شد

  

  روش زندگی اجتماعی در فضاهای کوچک شهری -4-10
"William Whyte "   ــال ــی  1980در س تحقیق

  »هریزندگی اجتمـاعی در فضـاهای کوچـک شـ    «تحت عنوان 
)The Social Life of Small Urban Space ( انجام داد

که نخستین تحقیق بنیادین در شناخت رفتارهای مـردم عـادی   
در خیابان و نظم و روال حاکم بر رفتارها و نحوه آداب و اخـالق  
. شهروندان در به کارگیری فضاهای شـهری بـه شـمار مـی رود    

های شهری در برابر وایت در این تحقیق نشان داد که کدام  فضا
و مـی شـوند و کـدام فضـاهای     گاسـخ پرفتارهای انسان شهری 

همچنـین بایـد بـه    . گو نمـی باشـند  پاسـخ شهری در این بـاره  
 »محیط های پاسـخگو «نیز در ایجاد  "Bentley"تحقیقات 

  .در ساختار شهری اشاره کرد
  
  روش بررسی الگوهای رفتاری شهروندان -4-11

  "تانزا کانیگلیاریسـپولی کانسـ "این روش به وسـیله   
در شـهر ناپـل    Piazzale Tecchioدر پروژه ای برای میدان 

الگوهای رفتاری اسـتفاده  "به انجام رسید که معطوف به بررسی 
می شد  و ازآن برای تجدید نظر در طرح میدان  "کنندگان فضا

این بررسی با وجود ایده های جالب توجـه، بـه   . استفاده گردید
ها و فرضـیات فراوانـی کـه در آن وجـود دارد،     دلیل محدودیت 

  .ارزش و اعتبار چندانی نیافته است
  
  تکنیکی/ روش های ابزاری -5

عالوه بر این بر حسب نوع ابزار و فـن آوری مطالعـاتی   
نیز، می توان مراتبی را بر چگونگی مطالعه فرهنگ شهرنشـینی  

ش و الگوهای رفتاری حاکم در نظر گرفت که مـی تواننـد در رو  
های فوق و خاصه در روش مشاهده سـاده مـورد اسـتفاده قـرار     

این روش ها از مولفه هـای ابـزاری ویـژه ای در بررسـی     . گیرند
رفتارهای شهروندان بهره می گیرند که تنها هنگامی کاربرد می 
یابد که  امکان بررسی از طریق دیگر شیوه ها، ممکـن نباشـد و   
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ا  اقتضـای فرهنگـی و   یا بر اساس شـرایط زمـانی و مکـانی و یـ    
در هر صورت این . اجتماعی، می بایست از آن ها بهره برده شود

روش ها می توانند به عنوان مولفه هایی تاثیر گذار بر کارآمدی 
  .و ارتقای موثر نتایج بیفزایند

  
  روش فیلم برداری  -5-1

در این روش بر حسب محل و منطقه مورد بررسـی از  
ـ «یا  »ابعاد مکانی«لحاظ  پـژوهش،  از فـیلم    »دت زمـانی م

نیـز   "ضبط ویـدئویی "برداری استفاده می شود که می تواند با 
این روش از آن جا کـه کـم تـرین مداخلـه از     ). 37(همراه شود 

طرف مشاهده گر را در محیط شهری باعث می شود و جزیی از 
مبلمان فضاهای شهری تصور می شود و کم ترین میزان آگاهی 

را به خود جلب می کنـد، مـی توانـد مـوارد      یا توجه شهروندان
بـر  . استفاده مناسب تری نسبت به روش های دیگر داشته باشد

  :این اساس می توان به نکات قوت این روش اشاره کرد
  .کمینه مداخله در ساختار کالبدی شهری .1
کمینه استفاده مستقیم مشاهده گر در مطالعه رفتـار   .2

  .شهروندی
ــروز ایجــاد کــم تــرین توجــه شــهرون  .3 دان و امکــان ب

  .رفتارهای واقعی شهروندان
صرفه جویی در زمان و هزینه مشاهده گران در رونـد   .4

  .مطالعه فرهنگی
  .افزایش میزان کارآمدی نتایج و ارتقای موثر مطالعه و بررسی

  
  روش عکس برداری -5-2

در این روش از طریق عکس برداری از نوع و چگونگی 
ای رفتاری شهروندان، می توان رفتارها و فرهنگ حاکم بر الگوه

به ثبت و ارزیابی رفتارهـا و فرهنـگ حـاکم بـر شـهر در حـوزه       
این روش را در هنگام بررسی حوزه هـای  .  شهرنشینی پرداخت

محدود،  مورد استفاده قرار می دهند و در محیط هایی با ابعـاد  
  .کوچک کاربرد دارد

  
  

  و جمع بندی نتیجه گیری
تی منطبـق بـا نیازهـای    فضاها و منظـر شـهری بایسـ   

رفتاری و روان شناختی شهروندان، مورد طراحی و برنامه ریزی 
قرار گیرد که در ایـن میـان التفـات بـه فرهنـگ شهرنشـینی و       
مطالعه آن، می تواند امکان تحقق این امر را بهبود بخشـد و بـر   

بـر ایـن   . کارآمدی حوزه مداخالت در سـاختار شـهری بیفزایـد   
ی رسد تـا بـا ارزیـابی و بررسـی فرهنگـی      اساس الزم به نظر م

رفتارهای شهروندی، این امکان را فراهم آورد تا فضاهای شهری 
در راستای نیازهای رفتاری سالم شهروندان قـرار گیـرد کـه در    
این میـان التفـات بـه رویکردهـای بررسـی و آمـایش الگوهـای        

ایـن امـر در   . رفتارهای شهری الزم می نماید -رفتاری در مکان
ران، مورد دقت اهل نظر و متخصصـان شـهری و پژوهشـگران    ای

مطالعات شهری قرار نـدارد و بـه جــز معــــدودی تحقیقـات،      
نتـایج  . نمونه های بارزی از این مداقه و ارزیابی، دیده نمی شود

فراتحلیل  و روش توصیفی -پژوهش حاضر که از رویکرد تحلیل
شـرایط طـرح و   می تواند با در نظر گیـری   ،استفاده کرده است

پروژه موردی، خصوصیات ساختار اجتماعی، مورد کاربرد یابد تا 
بیشــینه انطبــاق فضــایی در فضــا و منظــر شــهری بــا نیازهــای 
زیباشناختی، روانی و باالخص الگوهای رفتاری افراد ساکن شهر 

  . فراهم شود
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